
У квітучу неділю травня в українських 
родинах ушановують Матерів. Привітаймо ж 
тих, хто подарував нам життя й просив для 
нас щасливої долі у щирих молитвах. 

Помолімося й ми за здоров’я Матерів.  
Любі наші Матусі! Зичу вам радості, тепла 

й душевної гармонії. Нехай діти ростуть 
здоровими і щасливими, а в родинах завжди 
буде злагода та взаєморозуміння. Поваги Вам і 
шани від людей, а від Усевишнього – 
благословення. 

 
Пам’ятаємо. Пишаємося. Цінуємо 

Їх залишилося 
дуже мало – 
учасників Другої 

світової війни.  Нам надзвичайно приємно подякувати сьогодні 
ветеранам тих драматичних і героїчних подій – Ніні Іванчиковій та 
Йосипові Микитіву – мешканцям с.Шпильчини та м.Бібрки. Низький 
уклін Вам і всім ветеранам. Здоров’я і мирного неба  Вашим родинам! 

Ми  завжди пам'ятатимемо про тих, хто, не шкодуючи власного 
життя, захищав рідну землю. 

Із глибокою шаною і вдячністю 
Бібрський міський голова Роман Гринус разом із Бібрською громадою 

 

До уваги містян 
12 травня 2017 р. о 17.00 год. у конференц-залі Бібрської міської ради відбудеться ХV–а сесія 

Бібрської міської ради VII демократичного скликання. 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

XV-ї сесії Бібрської міської ради VІІ демократичного скликання 
1. Про внесення змін до бюджету Бібрської міської ради на 2017 рік (доповідає Бібрський 

міський  голова  Гринус Р.Я., співдоповідач  - головний бухгалтер Бібрської міської ради 
Христіна К.В, висновки постійної комісії Бібрської міської ради з повноваженнями у сфері 
питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку,  інвестиційної 
політики (голова комісії - Грицило І.М.) 

2. Про співфінансування  виготовлення науково-проектної документації «Історико-архітектурний 
опорний план міста Бібрка з визначенням меж історичного ареалу та охоронних зон пам’яток 
(для врахування при розробленні Генерального плану   м.Бібрки)» (доповідає Бібрський 
міський  голова  Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської ради з 
повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного 
розвитку,  інвестиційної політики (голова комісії - Грицило І.М.) 

3. Про заміну найменувань вулиць у м. Бібрці Перемишлянського району Львівської області 
(доповідає Бібрський міський  голова  Гринус Р.Я., висновки постійної комісії Бібрської міської 
ради з повноваженнями у сфері питань бюджету, комунальної власності, соціально-
економічного розвитку,  інвестиційної політики (голова комісії - Грицило І.М.)   

4. Розгляд заяв 
5. Різне 

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус 

 
 

Звітний концерт Бібрської музичнї школи 
Минулої неділі творчі колективи, викладачі та учні Бібрської музичної школи звітували перед 
батьками та жителями нашого міста. Глядачам були представлені виступи виконавців, що стали 
переможцями обласних, усеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів, зокрема, 
ансамблю бандуристів, дитячого хору, духового оркестру та оркестру народних інструментів,  
тріо акордеоністів та ансамблю скрипалів. Демонстрували свою майстерність також і окремі 
виконавці. Зі сцени лунала класична, естрадна та народна музика. Паралельно було 

Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко м. Бібрка, 13 квітня, 2017 рік випуск №68 (145) 

Вітаємо 



представлено роботи 
учнів художнього 
відділу та 

відеопрезентацію 
мистецького життя 
школи. Щиро дякуємо 
всім присутнім у залі за 
теплий прийом та 
схвальні відгуки. Маємо 
надію на подальшу 
творчу співпрацю, що 
сприятиме розвитку 

культурного 
середовища нашого 
міста.  

Директор Бібрської 
музичної школи Іван 

Герчаківський 

 

Фестиваль «Великодні дзвони» 
Наш колектив із радістю прийняв запрошення на 

фестиваль. 
30 квітня 2017 року у Львові, у Храмі 

Преображення ГНІХ, відбувся 13-й фестиваль 
духовної хорової музики «Великодні дзвони». 

За тринадцять років він уже став невід'ємною 
частиною Великодніх свят, традиційним і 
довгоочікуваним святом для жителів Львівщини. 

У фестивалі взяли участь як церковні хори, так і 
світські творчі колективи, дорослі та дитячо-
юнацькі, і навіть професійні. Цього року гостями 
фестивалю стали 27 колективів. 

Цьогорічний захід тематично присвячений 
пам’яті величної постаті в історії Церкви та в історії 
України – патріарха Йосипа Сліпого, чиє 125-річчя 
від дня народження ми вшановуємо цього року.  

Оксана Зінчук  

 

Щодо стану водоканалізаційного господарства міста 
Загалом стан водоканалізаційного господарства, отриманого нами після «господарювання» 

попередників, був доволі плачевним – більшість мереж майже повністю зношена, а близько 30% 
- узагалі в аварійному стані. Найбільш критична ситуація щодо водопровідної мережі склалася 
на вул. Зарічній: постійні прориви водогону по цій вулиці завдавали значні збитки як нашому 
комунальному підприємству (витрати води, затрати на аварійні ремонти), так і мешканцям – 
аварійне відімкнення водопостачання, підтоплення домогосподарств, розкопування вулиці. 
Саме з цієї причини капітальний ремонт цієї ділянки був вимушеним. Кошторисна вартість 
таких робіт була майже 800 тисяч гривень. Для міського бюджету -  це значна сума, тому ми 
вирішили звернутися до  Народного депутата Тараса Батенка по допомогу. Завдяки 
конструктивній співпраці БМР  з народним обранцем та його помічниками (а саме – з Ігорем 
Телішевським) кошти з держбюджету було виділено у повному обсязі. Єдиною незручністю в цій 
ситуації було те, що кошти надійшли аж у кінці листопада. Така ситуація склалась через 
особливості бюджетного фінансування: залишки коштів (від перевиконання бюджету) 
розподіляються під кінець року. Багато очільників громад відмовляються від цих коштів  через 
складність у їх використанні: освоїти кошти потрібно до кінця року (тобто за один зимовий 
місяць). Але я вирішив не втрачати нагоди й узявся за це, незважаючи на ризики й постійні 
скарги «доброзичливців».  

До виконання робіт  залучили вже перевіреного підрядника -  ТзОВ «Західпласт». Коротко 
розповім, чому обрали саме цього підрядника. 

У кінці 2015 року, на другий день після того, як я приступив до виконання своїх повноважень 
як міський голова,  у мій кабінет прийшов представник ТзОВ «ТВК Будтранс» і повідомив, що він 
є виконавцем робіт за проектом каналізування лівої частини вулиці Галицької. Він запевнив, що 
всі роботи згідно з проектом буде виконано вчасно та якісно. Аванс цій фірмі було перераховано 
моїм попередником 25 листопада (в останні дні його повноважень). 

Я разом із залученими експертами уважно вивчив проектно-кошторисну документацію. 
Виявилося, що ціни на матеріали та роботи було суттєво завищено (загалом прихований «навар» 
складав близько 40%!!!), у кошторис внесено роботи, які не потрібно було виконувати, а сам 
маршрут прокладання каналізації був складений без урахування рельєфу та без погоджень із 



мешканцями домогосподарств. Окрім документації, ми вирішили перевірити якість робіт та 
використаних матеріалів. На місці робіт ми побачили, що матеріали (бетонні вироби) неякісні, 
роботи ведуться абияк, а через брак власної робочої сили й техніки підприємець вирішив 
залучити в субпідрядники ПП Свіжак (який також не мав власної землерийної техніки, а його 
досвід виконання таких робіт був вельми сумнівним). Я звернув увагу підприємцю на ці 
проблеми й повідомив, що буду платити тільки за умови використання якісних матеріалів за 
ринковими цінами та якісного і своєчасного виконання робіт.  

Через кілька днів представник вищезгаданого підприємства прийшов у мерію та в присутності 
свідків відмовився від виконання робіт та вирішив розірвати контракт з власної ініціативи. 
Отриманий аванс він повернув. 

Ситуація виявилась доволі складною: потрібно було або знайти сумлінного підрядника, що 
погодиться за кілька зимових тижнів прокласти якісно каналізацію, або повернути кошти 
державі й не зробити каналізації. 

Я звернувся з порадою до голови Львівської ОДА пана Олега Синютки. Він оперативно зібрав 
нараду й порадив мені на вибір кілька фірм, що можуть виконати такі роботи належним чином. 
Із запропонованих фірм лише одна погодилася на такі «екстремальні» умови: ТзОВ «Західпласт». 
За кілька днів угоду з ними було підписано (з гарантіями Львівської ОДА) і роботу було 
розпочато. Співпраця виявилася плідною: наше замовлення було виконано вчасно, якісно, 
більше того – за менші гроші (зекономили близько 100 тис. із держбюджету), прокладено майже 
на 100 метрів більше каналізації та ще й зроблено перехід на правий бік вулиці Галицької.  

Також варто зазначити, що роботи за цією угодою завдяки «доброзичливцям» перевірили 
правоохоронні органи вже в перших числах січня (під час Різдвяних свят). Але жодних порушень 
вони не виявили. 

Тож через рік, опинившись у схожій ситуації (короткі терміни виконання й зима), ми 
звернулися саме до цього виконавця. Окрім того, ще заручилися гарантією Львівської 
облдержадміністрації щодо якості та повноти обсягу виконаних робіт. 

Попри сувору зиму (люті морози й опади), до кінця року роботи було виконано на понад 90%. 
Заручившись гарантіями від перевіреного раніше виконавця та керівництва ЛОДА 29 грудня ми 
оплатили всю суму за угодою. Це був вимушений крок – в іншому разі всі кошти ми мали б 
повернути до держбюджету, а в 2017 році заплатити за всі роботи вже з нашого – міського 
бюджету. Та ризик виявився виправданим: як тільки дозволили погодні умови – роботи 
підрядник завершив, місто отримало новий водопровід (не витративши й копійки власних 
кошів), а в державну скарбницю знову (як і в минулому році) було повернуто майже 100 тис. 
зекономлених гривень. Загалом вартість робіт склала 688 771,31 грн. 

Звичайно, при проведенні цих робіт підрядник створив певні незручності для мешканців 
вулиці Зарічної (за що прошу вибачення в містян). Негативні наслідки вже частково усунуто, а 
ближчим часом їх буде ліквідовано цілком: усі матеріали для цього вже є, а потрібну спецтехніку 
вже замовлено. Гадаю, надалі мешканці забудуть про перебої з водопостачанням і «сюрпризи» у 
вигляді підтоплень. 

Поступово ми плануємо навести лад у водоканалізаційному господарстві. Уже цього року 
заплановано такі роботи: 

- Капремонт водопроводу в кінці вул. Зарічної (верхня частина) та вул. Д. Вітовського; 
- Завершення будівництва нової гілки водопроводу високого тиску; 
- Повне відновлення роботи міських очисних споруд; 
- Капремонт каналізації по вул. Уляни Кравченко (буд №11); 
- Прокладання каналізації частини вул. Стуса до вул. Галицької (спільно з мешканцями); 
- Продовження каналізаційної мережі по вул. Шевченка. 

Також заплановано й багато інших робіт, але терміни їх виконання залежать від виділення 
коштів з обласного та державного бюджетів. 

Я вірю, що спільними зусиллями міська влада й громада міста зроблять наше містечко кращим. 
Записав зі слів міського голови Романа Гринуса Олег Довгаль 

 

Політично-господарський піар за півтора року…. 
А який піар був за 13 років???..... 
Шановні пани – «півні», «рибалки» і вся там Ваша птахофабрика. Ніяк не можу зрозуміти 

Вашої «пропагандистської» газети.  
Чому така агресивність до дій теперішньої влади? Що поганого вони роблять? Напевно, те, що 

погашають борги, які їм залишила попередня влада!!! А за 13 років панування в Бібрці минулої 
влади вони ой немалі (і не тільки ремонт доріг чи ремонт «Просвіти») Хлопці, звідки такі борги 
залишила минула влада??? Цього не бачили??? 

Цікава річ – міський голова розгрібає (за півтора року) все те, що крала минула влада (за 13 
років) – і гроші є??? 

Виникає питання – а що, попередники грошей не мали??? Ну, звичайно, вони «брали собі 
тихенько», нікому нічого не кажучи. Та кому казати? В них все було «схвачено».  



Що, «півні» і «рибалки», до корита знову тягне? Треба знову все продати, загарбати, щоб 
забезпечити свої родини. Не звикли чесно жити. Хочете, щоб вам земля раєм здавалась, на якій 
можна щось заробити??? 

Хлопці, будьте гонорові. Не потрібно брудом обливати людей, які хочуть працювати!!! 
Жителька м.Бібрки  

 

Оголошення 
Про проведення громадського обговорення 
проекту рішення «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» 
Відповідно до ч. 2 статті 7 Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» та 
до розпорядження Бібрського міського голови №90 
від 05.05.2017 р. громадське обговорення проекту 
рішення «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» відбудеться 12 травня 
2017 року о 16 годині в приміщенні конференц-
залу Бібрської міської ради. 

Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак 
 

Оголошення 
Запрошую поєднати паломницьку поїздку в 
святилище Цариці Миру – Меджугор’я (младіфест) 
- з відпочинком на Адріатичному морі: 30.07. -
07.08.2017  року. Запис і подача документів до 1 
липня. Пожертва  180 євро.  
Найдешевше паломництво на Святу Землю. Весь 
Ізраїль за 6 днів: 19.09. – 24.09. Пожертва 560 
доларів. Акційна пожертва до 15 червня – 540 
доларів. 

О.Зіновій: (067)680 97 93, (063)390 16 58

Вітаємо з 90-річчям дорогого батька та 
дідуся Патецького Йосипа Євстаховича 

Ваші роки – то Ваш скарб, 
Їм ціни немає. 
Кожен рік багато варт 
Все про це ми знаєм. 
Вашу мудрість знаєм ми, 
Цінимо Ваш досвід, 
Шана в Вас поміж людьми 
І поваги досить. 
Тож прийміть уклін від нас, 
Щирі слова шани, 
Всякий день у всякий час 
Пишаємось Вами. 
Хай Матір Божа охороняє, 
Ісус Христос здоров’я посилає 
На довгії і благії літа 

Діти, внуки, правнуки і вся родина 

 

Вітаємо дорогу матусю, дружину і бабусю 
Леонтьєву Любов Володимирівну з ювілеєм! 

Юнацьких мрій прекрасний сад 
плоди дарує в шістдесят! 
За працю всю, усе знання і вміння, 
за серця небайдуже стукотіння- 
подяка щира від людей, 
від друзів, рідних і дітей! 
І хоч на скронях сивина, 
нехай у серці гомонить весна, 
в очах сміється сонце золоте, 
а дерево життя зростає і цвіте!!! 

З любов’ю чоловік, доньки, зяті та онуки! 

До уваги 
вірян 

 
 
 
Розклад 

служінь у 
церкві 
Покрови 
Пресвятої Богородиці м. Бібрки 

Четвер, 11.05.2017 
- 08:00 - Свята Літургія на всяке 
прохання 
- 19:30 - Молебень до Матері Божої 
(маївка) 
П'ятниця, 12.05.2017 
- 08:00 - Свята Літургія за молодих 
- 19:30 - Молебень до Матері Божої 
(маївка) 
Субота, 13.05.2017 (100 років від 
об'явлення Матінки Божої у Фатімі) 
- 08:00 - Свята Літургія за упокій 
загальна 
- 14:30 - Катехизація дітей 4-8 класи 
- 19:30 - Молебень до Матері Божої 
Неділя, 14.05.2017 
- 08:30 - Свята Літургія 
- 10:30 - Свята Літургія 

 

 

 


